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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 218/13.12.2019 г. 

Н А  К М Е Т А  Н А  О Б Щ И Н А  Я К О Р У Д А  

На основание чл. 181, ал. 6 и чл. 108, т. 1, пр. 1 от Закона за обществените поръчки, след 
утвърждаване на Протокола по чл. 181, ал. 4 по реда на чл. 106 от Закона за обществените 
поръчки, съставен и подписан на 08.12.2019 г., предаден ми на същата дата, ведно с Протокол № 1 
приключен на 1.11.2019 г.р Протокол № 2 приключен на 19.11.2019 г. и Протокол № 3 приключен 
на 29.11.2019 г., както и цялата документация по обществената поръчка от Комисия за 
разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка назначена със Заповед № 183 / 23.10.2019 г. на Беди Осман – вр. и. д. Кмет на Община 
Якоруда, съгласно Заповед № 158 / 17.09.2019 г. на инж. Нуредин Кафелов – Кмет на Община 
Якоруда, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, необходимо 
за функциониране на дневен център за деца с увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по 
действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда по обособени позиции“ 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване 
за здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 
увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“, обявена с Решение № 22 / 
01.10.2019 г., публикувано в РОП под № 00616-2019-0005. 

Р Е Ш И Х :  

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на допуснатите до участие дружества в горепосочената 
процедура, както следва: 

 За Обособена позиция № 1:

І-во място – Участник № 4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 
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 За Обособена позиция № 2: 

І-во място – Участник № 1 „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД 

ІІ-во място – Участник № 4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 
 За Обособена позиция № 3: 

І-во място – Участник № 4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ МДМ – 97” ЕООД 

ІІ-во място – Участник № 3 „МДМ – 97” ООД 

 
 За Обособена позиция № 4: 

І-во място – Участник № 4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с увреждания“ от 0 до 
18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда 
по обособени позиции“ 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване 
за здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 
увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“, 

 

 За Обособена позиция № 1 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК: 101675959, със 
седалище и адрес управление и адрес за кореспонденция: с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. ”Първа” № 
1, телефон: (+359) 075222263, факс: (+359) 075222253, e-mail: building_company_ltd@abv.bg,  
представлявано от Бисер Узунов - Управител. 

 

 За Обособена позиция № 2 „ЛИДЕР КОНСТРУКТ ” ЕООД, ЕИК: 203750968, със 
седалище и адрес управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ”Слатинска” № 92а, ет. 5, 
ап. 13, телефон: 0877722272, факс: 02/8517060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg,  представлявано от 
Никола Колев - Управител. 
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 За Обособена позиция № 3 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК: 101675959, със 
седалище и адрес управление и адрес за кореспонденция: с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. ”Първа” № 
1, телефон: (+359) 075222263, факс: (+359) 075222253, e-mail: building_company_ltd@abv.bg,  
представлявано от Бисер Узунов - Управител. 

 

 За Обособена позиция № 4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК: 101675959, със 
седалище и адрес управление и адрес за кореспонденция: с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. ”Първа” № 
1, телефон: (+359) 075222263, факс: (+359) 075222253, e-mail: building_company_ltd@abv.bg,  
представлявано от Бисер Узунов - Управител. 

 

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ: 

 

Офертата на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за Обособена позиция 2 и 3 по 
смисъла на чл. 101 ал. 5 от ЗОП. В случая участникът не се е съобразил с изискванията, посочени в 
документацията за участие, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 
1 от ЗОП поради това, че не отговаря на поставените критерии за подбор тъй като не е представил 
оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Нещо повече, при 
предоставената от Комисията възможност по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 105, ал. 4 от 
ЗОП, участникът не е отстранил констатираното несъответствие. Ето защо и на основание чл. 107, 
т. 2 буква „а” от ЗОП, Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя – Кмета на 
Община Якоруда, участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за Обособена позиция 2 
и 3 да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с 
увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. 
Якоруда, Община Якоруда по обособени позиции“ 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, необходимо 
за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за 
здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 
увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“, тъй като е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, съгласно констатираното по-
горе. 
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IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок от
издаването му до участниците в процедурата, по един от следните начини: 

1. на адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен 
подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

2. по факс.

Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на 
решението. 

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени по-горе, да 
се публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата 
на публикуване на съобщението. 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 
настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

VI. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП,
протоколите и окончателният Протокол на Комисията за провеждане на процедурата, да се 
публикуват в профила на купувача на Възложителят под формата на електронни документи, към 
обособената електронна преписка на процедурата, на интернет адрес: http://yakoruda-
municipality.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/, 
при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

VII. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – 199 от ЗОП. Жалбата се
подава до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие до Възложителя в 10-дневен срок 
от получаване на решението. Право на обжалване има всеки заинтересован участник.          

Възложител: 

инж.Нуредин Кафелов 
Кмет на община Якоруда 
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Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

http://yakoruda-municipality.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
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